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AGRO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
HAT YAI, SONGKHLA, 90112, THAILAN

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20103
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบ ประยุกต์ใช้ และติดตามระบบการควบคุมและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
3. ทบทวนครั้งที่ 4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้มีความรู้ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางความคิด ในการจัดทาแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิ ตและผลิ ตภัณฑ์ วิเคราะห์ ประเมินผล รายงานผลการทดสอบคุณภาพกระบวนการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงทวนสอบ ยืนยันการใช้ได้ของระบบ ติดตามและปรับปรุงวิธีการทางาน ขันตอนการปฏิบัติงานใน
การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
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8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง (TSIC : C1021)
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1. ทาแผนควบคุม
คุณภาพและประกัน
คุณภาพกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ ใน
การผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

2. วิเคราะห์และ
ประเมินผลการทดสอบ
คุณภาพกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ ใน
การผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ถูกแปลงเป็นค่า
ควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็งอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment
- ความถูกต้องและครบถ้วนของค่า
ควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้
การสอบข้อเขียน

1.2 แผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็งถูกจัดทา
อย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขันตอน

- ความถูกต้องและครบถ้วนของแผน
ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

1.3 ระบบเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับแผนควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกจัดทาอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกขันตอน

- ความถูกต้องและครบถ้วนของระบบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

2.1 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ - ความถูกต้องของการวิเคราะห์และ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ การประเมินผลการทดสอบผลิตภัณฑ์
แช่แข็ง ถูกวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
และกระบวนการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
2.2 ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็งถูกประเมินผลอย่างถูกต้องและตรงตามค่า
ควบคุม

โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

3. รายงานผลการ
ควบคุมและประกัน
คุณภาพกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ ใน
การผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

3.1 รายงานผลการควบคุมคุณภาพและประกัน
คุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็งถูกจัดทาและประมวลผลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

- ความถูกต้องและครบถ้วนของ
รายงานผลการควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

3.2 รายงานผลการควบคุมคุณภาพและประกัน
คุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็งถูกนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

- ความถูกต้องของการนาเสนอ
รายงานผลการควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

4.1 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการผลิตสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ถูกทวนสอบและยืนยันการใช้ได้ของระบบด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง

- ความถูกต้องของกระบวนการทวน
สอบและยืนยันการใช้ได้ของระบบการ
ควบคุมและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน

4.2 ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในการผลิตสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงตามผลการทวนสอบ

- ความสามารถในการแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมและประกัน
คุณภาพกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ตามผลการทวนสอบระบบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน

4. ทวนสอบและยืนยัน
การใช้ได้ของระบบ การ
ควบคุมและประกัน
คุณภาพกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ ใน
การผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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สมรรถนะย่อย
Element

5. ทบทวนและปรับปรุง
วิธีการทางาน
(Procedure) และ
ขันตอนการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) ให้
สอดคล้องตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

5.1 วิธีการทางาน และขันตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับการทบทวนตามรอบเวลาที่กาหนด

- ความถูกต้องและเหมาะสมของการ
ทบทวนวิธีการทางาน และขันตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้การสอบข้อเขียน

5.2 วิธีการทางาน และขันตอนการปฏิบัติงาน
ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของ
วิธีการทางาน และขันตอนการ
ปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงให้ทันสมัย
โดยใช้การสอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
-

ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (GMP/HACCP/ISO22000)
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพืนฐาน Microsoft office
มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติ
มีทักษะการใช้เครื่องคานวณหรือโปรแกรมการคานวณ
มีความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดคุณภาพในกระบวนการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- การสืบค้นข้อมูล
- การใช้คอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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-

การประเมินผลและนาเสนอ
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการแก้ปัญหา
การวางแผนและการจัดลาดับงาน
ทักษะการทางานอย่างเป็นระบบ
ทักษะการใช้และดูแลการใช้เครื่องมือทดสอบ
การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้
- หลักการควบคุมและประกันคุณภาพ
- วิธีการทดสอบคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ ประสาทสัมผัส และ
การประเมินอายุการเก็บรักษา
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
- กฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง
- หลักการทางานของเครื่องมือทดสอบและวิธีการบารุงรักษา
- แผนและวิธีการชักสิ่งตัวอย่าง
- หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร สาหรับการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น หรือ
แช่แข็ง
- เครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็น หรือแช่แข็ง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฎิบัติงาน (Performance Evidence)
- ใบรั บ รองการผ่ านงานจากสถานประกอบการในอุต สาหกรรมแปรรูปสั ตว์นาอย่า งน้ อย 4 ปี
สาหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่นๆ หรือ สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา
(ปวส.) สาขาแปรรูปสัตว์นา อุตสาหกรรมสัตว์นา อุตสาหกรรมเกษตร
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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- ใบรั บ รองการผ่ านงานจากสถานประกอบการในอุต สาหกรรมแปรรูปสั ตว์นาอย่า งน้ อย 6 ปี
สาหรับผู้ที่มวี ุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาอื่นๆ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอาหาร
เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
การแปรรูปสัตว์นา
- ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาอื่ น ๆ หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา (ปวส.) สาขาแปรรูปสัตว์นา อุตสาหกรรมสัตว์นา อุตสาหกรรมเกษตร
- ใบรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาอื่นๆ
- ใบรับรองการฝึกอบรมเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการปฏิบัติที่ดีในการประกอบอาหาร (GMP) อา
ชีวอนามัยและความปลอดภั ย (OHS) การใช้เครื่องมือทดสอบ ระบบคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือทดสอบและวิธีการทดสอบ สารเคมี ระบบควบคุมคุณภาพและบริหารคุณภาพ การ
สอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นต้น
- ประวัติการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ หลักฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่งประกอบการพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการประเมินสมรรถนะ
(ง) วิธีการประเมิน
- การสอบข้อเขียน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฎิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
การออกแบบ ประยุ ก ต์ ใ ช้ และติ ด ตามระบบการควบคุ ม และประกั นคุ ณ ภาพกระบวนการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ครอบคลุมถึงการแปลงข้อกาหนดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นค่าควบคุม เพื่อจัดทาแผนและระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และประเมินผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ การรายงาน
ผลการควบคุมและประกันคุณภาพ การทวนสอบ ยืนยันการใช้ได้ และแก้ไขปรับปรุงตามผลการทวนสอบของระบบ

โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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รวมทังการทบทวนวิธีการทางาน และขันตอนการปฏิบัติงานให้ทันสมัยตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง

(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แผนการควบคุมและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
- ขันตอนที่ต้องควบคุม
- คุณลักษณะคุณภาพที่ควบคุมและช่วงค่าควบคุม
- วิธีการทดสอบหรือตรวจสอบ
- วิธีการแก้ไข หากมีการเบี่ยงเบนไปจากค่าที่กาหนด
- ผู้รับผิดชอบ
2. ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
- ขันตอนการปฎิบัติงาน (WI)
- แผนการสุ่มตัวอย่าง
- แบบบันทึกการตรวจสอบทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส
- รายงานผลการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
- รายงานการทวนสอบระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
- รายงานการทดสอบความใช้ได้ของระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
- รายงานการทบทวนระบบการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
- เอกสารการปฏิบัติการแก้ไข
3. กฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง ประกอบด้วย
- พ.ร.บ. อาหาร
- พ.ร.บ. ประมง
- พ.ร.บ.โรงงาน
- FDA
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติของการออกแบบ ประยุกต์ใช้ และติดตามระบบการควบคุม
และประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
โดยการสอบข้อเขียน
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20104
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง
3. ทบทวนครั้งที่ 4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้มีความรู้ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางความคิด ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และกาหนดแนวทางการ
แก้ไขและปรับปรุงปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง รวมถึงติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาด้ านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์นา
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง (TSIC : C1021)
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Element
Performance Criteria
1. ร ว บ ร ว ม ปั ญ ห า ด้ า น 1.1 ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและ
คุณภาพในการผลิ ตสั ตว์น า ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ได้ถูก
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่ รวบรวมจากช่องทางต่างๆอย่างครบถ้วน
เย็นหรือแช่แข็ง จากช่องทาง
ต่างๆ
1.2 รายละเอีย ดข้อมูล ปัญหาด้านคุ ณภาพใน
การผลิ ตสั ตว์น าและผลิ ตภัณฑ์สั ตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็งถูกจาแนกอย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment
- ความถูกต้องและครบถ้วนของช่องทาง
ที่รับปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ
แช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า ด้ า น 2.1 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต
คุณภาพ ในการผลิตสัตว์นา สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่ แข็ง ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
เย็นหรือแช่แข็ง
2.2 สาเหตุของปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง ได้รับการแยกแยะและประมวลผลถูกต้อง

- ความถูกต้องของสาเหตุของปัญหาด้าน
คุณภาพในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
โดยใช้การสอบข้อเขียน

- ความถู ก ต้ อ งของรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิ ตสั ต ว์ น า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

3. กาหนดแนวทางการแก้ไข 3.1 แนวทางแก้ไขปัญหาในการผลิตสัตว์นาและ - ความถู ก ต้ อ งของการก าหนดแนว
และปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาด้ า น ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็งได้ถูก ทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต
คุณภาพ ในการผลิตสัตว์นา กาหนดอย่างถูกต้องและตรงประเด็น
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

3.2 แนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิตสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง - ความเหมาะสมในการก าหนดแนว
ได้ถูกกาหนดอย่างเหมาะสม
ทางการปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพใน
การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง โดยใช้ ก ารสอบ
ข้อเขียน
4. ติ ด ตามและประเมิ น ผล
ก า ร แ ก้ ไ ข แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ปั ญหาด้านคุณภาพ ในการ
ผลิ ต สั ต ว์ น าและผลิ ต ภั ณ ฑ์
สั ต ว์ น าสด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่
แข็ง

4.1 แผนการติดตามการแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพในกระบวนการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง ถู ก จั ด ท าอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วน

- ความถูกต้องและครบถ้วนของแผนการ
ติ ด ตามการแก้ ปั ญ หาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิ ตสั ต ว์ น า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

4.2 รายละเอี ย ดข้ อ มู ล การแก้ ปั ญ หาและ
ปรับปรุงด้านคุณภาพในกระบวนการผลิ ตและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง ถูกรวบรวมอย่างครบถ้วน

- ความถู ก ต้ อ งของรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
การแก้ปัญหาและปรับปรุงด้านคุณภาพ
ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน

4.3 แนวโน้มปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์สัตว์นาและผลิ ตภัณ ฑ์สั ตว์
น าสด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แ ข็ ง ถู ก ประเมิ น อย่ า ง
ถูกต้อง

- ความถูกต้องของการประเมินแนวโน้ม
ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิ ตสั ต ว์ น า
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสอบข้อเขียน

5. รายงานผลการแก้ไขและ 5.1 รายงานผลการแก้ ไขและปรับปรุง ปั ญ หา - ความถูกต้องและครบถ้วนของรายงาน
ปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพ ด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์ ผลการแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง ปั ญ หาด้ า น
ในการผลิ ต สั ต ว์ น า แ ล ะ
คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์ น า แ ล ะ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น สั ต ว์ น าสด แช่ เ ย็ น หรื อ แช่ แข็ ง ถู ก จั ด ท าและ ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
หรือแช่แข็ง
ประมวลผลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
โดยใช้การสอบข้อเขียน
5.2 รายงานผลการแก้ไขและปรับปรุง ปั ญ หา
ด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูก นาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม

- ความเหมาะสมของกระบวนการ
น าเสนอรายงานผลการแก้ ไ ขและ
ปรับปรุงปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งต่อผู้บังคับบัญชา

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (GMP/HACCP/ISO22000)
- คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพืนฐาน Microsoft office
- มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติ
- มีทักษะการใช้เครื่องคานวณหรือโปรแกรมการคานวณ
- มีความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดี
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- การสืบค้นข้อมูล
- การใช้คอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- การประเมินผลและนาเสนอ
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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- ทักษะการเรียนรู้
- ทักษะการแก้ปัญหา
- การวางแผนและการจัดลาดับงาน
- ทักษะการทางานอย่างเป็นระบบ
- การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา
- การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
(ข) ความต้องการด้านความรู้
-

หลักการควบคุมและประกันคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
กฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็น หรือแช่แข็ง
- แผนและวิธีการชักสิ่งตัวอย่าง
- เทคนิคและเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เช่น QC story, 7QC tools
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฎิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ใช้หลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ หลักฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่งประกอบการพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการประเมินสมรรถนะ
- การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สถานที่ทาการประเมินต้องไม่มีสภาวะ
รบกวน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา

13

13
AGRO-INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER FOR EXPORT (ADCET)
FACULTY OF AGRO-INDUSTRY, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
HAT YAI, SONGKHLA, 90112, THAILAN

(ง) วิธีการประเมิน
-

การสอบข้อเขียน

15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฎิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
การแก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
ครอบคลุมถึงการรวบรวม จาแนกรายละเอียด วิเคราะห์สาเหตุ ระบุแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง รวมทังติดตาม
ประเมินผล และจัดทารายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่
เย็นหรือแช่แข็ง

(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ปัญหาด้านคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง หมายถึง อ.อ้อม
2. ช่องทางที่ได้มาซึ่งปัญหาด้านคุณภาพ ประกอบด้วย
- ผลการตรวจสอบ/ทดสอบ ของฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ
- ข้อร้องเรียนของลูกค้า
- รายงานความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
- นโยบายของฝ่ายบริหาร
- ข้อคิดเห็นของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
- รายงานสรุปผลการแก้ปัญหาคุณภาพ
- เอกสารการปฏิบัติการแก้ไข
- เอกสารการปฏิบัติการป้องกัน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติของการแก้ไขและปรับปรุง ปัญหาด้านคุณภาพ ในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยการสอบข้อเขียน

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20105
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกันคุณภาพการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
3. ทบทวนครั้งที่ 4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้มีความรู้ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางความคิด ในการถ่ายทอดความรู้ และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้ ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยอาหารแก่พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง (TSIC : C1021)
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1. ถ่ายทอดความรู้แก่พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ควบคุมและประกันคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัยอาหาร
ในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง

เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 การฝึกอบรมพนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกัน
คุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยอาหาร
ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกจัดเตรียม
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
- ความถูกต้องและเหมาะสมของ
กาหนดการ เอกสารประกอบการอบรม
สื่อการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรม
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงความ
ปลอดภัยอาหาร ในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
โดยใช้การสอบข้อเขียน
1.2 ความรู้ด้านการควบคุมและประกัน - ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้แก่
คุณภาพ รวมถึงความปลอดภัยอาหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา ควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึงความ
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกถ่ายทอดอย่าง ปลอดภัยอาหาร ในการผลิตสัตว์นาและ
มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria

2. ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการถ่ายทอด
ความรู้ ด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพ รวมถึงความ
ปลอดภัยอาหาร ในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง

2.1 รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้
ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัยอาหาร ในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง ถูกกาหนดอย่างสอดคล้อง
กับวิธีการถ่ายทอดความรู้
2.2 เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้
ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
รวมถึงความปลอดภัยอาหาร ในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง ถูกกาหนดอย่างเหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
โดยใช้การสอบข้อเขียน และประวัติการ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

- ความสอดคล้องของรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับวิธีการ
การถ่ายทอดความรู้ ด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัย
อาหาร ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สอบข้อเขียน
- ความเหมาะสมของเกณฑ์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ถ่ายทอดความรู้ ด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัย
อาหาร ในการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การ
สอบข้อเขียน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (GMP/HACCP/ISO22000)
- คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพืนฐาน Microsoft office
- มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติ
- มีทักษะการใช้เครื่องคานวณหรือโปรแกรมการคานวณ
- มีความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่น เป็นอย่างดี
- มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารที่เกี่ยวข้อง
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
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-

การใช้คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการนาเสนอ
การนาเสนอ
ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การทางานเป็นทีมและภาวะผู้นา

(ข) ความต้องการด้านความรู้
- กระบวนการสื่อสาร
- เทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
- รูปแบบการประเมินหรือวิธีการวัดผล
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฎิบัติงาน (Performance Evidence)
- ประวัติการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ใช้ห ลั กฐานการปฏิบั ติงาน หรือ หลั กฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่งประกอบการพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการประเมินสมรรถนะ
- การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน สถานที่ทาการประเมินต้องไม่มีส ภาวะ
รบกวน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน
- พิจารณาหลักฐานประวัติการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประกอบการตัดสินใจในการประเมิน
ทักษะ
- ผู้ประเมินต้องมีประสบการณ์ในหน่วยสมรรถนะนีอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง) ระดับ 4 อย่างน้อย 1 ปี
(ง) วิธีการประเมิน
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-

การสอบข้อเขียน
การประเมินประวัติการเป็นวิทยากร

15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฎิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
การถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ครอบคลุมถึงการฝึกอบรม และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ รวมถึง
ความปลอดภัยอาหาร
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
- การบรรยายในรูปแบบการอบรม (Training/Seminar)
- การฝึกอบรมในขณะปฎิบัติงาน (On the Job Training)
- การประชุมกลุ่มย่อย เช่น Morning talk, Group meeting
2. สื่อการฝึกอบรม
- เอกสารนาเสนอ
- วีดีโอสอนงาน
- เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับวิธีการการถ่ายทอดความรู้
- การสังเกตในขณะที่สอน
- การใช้แบบประเมินผลการอบรม
- การทดสอบหลังการถ่ายทอดความรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติของการถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในด้าน
การควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยการสอบข้อเขียน
และการพิจารณาหลักฐานประวัติการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 20106
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพในการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
3. ทบทวนครั้งที่ 4. สร้างใหม่ 
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5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารการควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์
นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง) ระดับ 4
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้มีความรู้ ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะทางความคิด ในการสืบค้น ตรวจสอบข้อมูล และดาเนินงานตาม
เอกสารหรือข้อมูล พร้อมทังนาเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ได้อย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7


8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น หรือแช่แข็ง (TSIC : C1021)
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฎิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
Element
1. สืบค้นและตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุม
และประกันคุณภาพการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์

เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุมและประกัน
คุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกสืบค้นและตรวจสอบ
อย่างถูกต้อง

วิธีการประเมิน
Assessment
- ความถูกต้องของการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวกับการควบคุมและประกันคุณภาพ
การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน

โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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สมรรถนะย่อย
Element
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง

2. ดาเนินงานตามเอกสาร
หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมและประกันคุณภาพ
การผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง

3. นาเสนอข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นด้านการควบคุม
และประกันคุณภาพการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
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เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria

วิธีการประเมิน
Assessment

1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุมและประกัน
คุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นา
สด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ได้รับการวิเคราะห์และ
สรุปผลสาหรับการนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

- ความถูกต้องของการวิเคราะห์และ
สรุปผล ข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุมและ
ประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง
โดยใช้การสอบข้อเขียน

2.1 เอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการควบคุม
และประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็งได้รับ
การแปลความหมายและตีความอย่างถูกต้อง

- ความถูกต้องของการแปลความหมาย
และการตีความเอกสารหรือข้อมูลที่
เกี่ยวกับการควบคุมและประกันคุณภาพ
การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน

2.2 การทางานตามเอกสาร หรือคาสั่งในการ
ผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งได้อย่างถูกต้อง

- ความถูกต้องของการดาเนินงานตาม
เอกสาร หรือคาสั่งในการผลิตสัตว์นา
และผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็ง โดยใช้การสาธิตการปฏิบัติงาน

2.3 เอกสารในระบบการควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพในการผลิตสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

- ความถูกต้องของข้อมูลและความเป็น
ปัจจุบันของเอกสารในระบบการควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพในการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งโดยใช้การสอบข้อเขียน
- ความถูกต้องและชัดเจนของการ
นาเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการ
ควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์
นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือ

3.1 ข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกนาเสนอต่อผู้
ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและชัดเจน
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สมรรถนะย่อย
Element
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่
แข็งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ในการปฎิบัติงาน
Performance Criteria

3.2 ข้อมูลและข้อคิดเห็นด้านการควบคุมและ
ประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์
สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง ถูกนาเสนอต่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการและวิธีการที่
เหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
แช่แข็งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน
- ความเหมาะสมของกระบวนการและ
วิธีการนาเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นด้าน
การควบคุมและประกันคุณภาพการผลิต
สัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การ
สอบข้อเขียน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
-

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพืนฐาน Microsoft office
มีความรู้และทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่น เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในงานอาชีพได้
มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้และทักษะในกระบวนการสื่อสาร

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างมืออาชีพ
- กรอกและบันทึกเอกสารได้อย่างสมบูรณ์
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เหมาะสม
- ใช้เทคโนโลยีสาหรับการสื่อสารที่หลากหลาย
- ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
(ข) ความต้องการด้านความรู้
- กระบวนการสื่อสาร
- เทคโนโลยีการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
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หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฎิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฎิบัติงาน (Performance Evidence)
N/A
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
- ผลการประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียนและการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
- ใช้ห ลั กฐานการปฏิบั ติงาน หรือ หลั กฐานความรู้ด้านใดด้านหนึ่งประกอบการพิจารณาเข้าสู่
กระบวนการประเมินสมรรถนะ
- การประเมินหน่วยสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสาธิตการปฏิบัติงาน สถานที่ทาการ
ประเมินต้องไม่มีสภาวะรบกวน และมีสิ่งอานวยความสะดวก ที่พร้อมใช้งานตามวิธีการประเมิน
- ผู้ประเมินต้องมีประสบการณ์ในหน่วยสมรรถนะนีอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมและประกันคุณภาพ (การผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็น
หรือแช่แข็ง) ระดับ 4 อย่างน้อย 1 ปี
(ง) วิธีการประเมิน
- การสอบข้อเขียน
- การสาธิตการปฏิบัติงาน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฎิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
การสื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพในการควบคุมและประกันคุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด
แช่เย็นหรือแช่แข็ง ครอบคลุมถึงการสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงการแปลความหมาย การ
ตีความ เอกสารหรือคาสั่ง และการปรับปรุงเอกสารในระบบให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทังให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นได้
อย่างถูกต้องด้วยกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสม
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. แหล่งข้อมูล
- ฐานข้อมูล
โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์นา
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- website
- รายงานหรือข้อกาหนด
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและประกันคุณภาพ
- วิธีการทางาน (Procedure)
- ขันตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
- ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
- มาตรฐานการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
เช่น AOAC BAM ASTM ISO เป็นต้น
- มาตรฐานสินค้า
- ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บังคับบัญชา
- แผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างองค์กร
- ลูกค้า
เครื่องมือสื่อสาร
- โทรศัพท์
- โทรสาร
- เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ
- บันทึกข้อความ
- อีเมลล์
- Line
กระบวนการสื่อสาร
- ผู้ส่งสาร
- ผู้รับสาร

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
ประเมินผลทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติของการสื่อสารข้อมูลด้านคุณภาพในการควบคุมและประกัน
คุณภาพการผลิตสัตว์นาและผลิตภัณฑ์สัตว์นาสด แช่เย็นหรือแช่แข็ง โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือการสาธิตการ
ปฏิบัติงาน
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